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Gyűjtögető
életmód
Ki ezt gyűjt, ki azt. Mindannyiunk életében vannak
olyan dolgok, melyeknek
kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk. Régebben nagy
divat volt a bélyeggyűjtés, az
egykori szocializmusban
virágzott a sörösdobozok és
gyufásskatulyák rögeszmés
halmozása. Ma ez már elég
viccesen hangzik, de azért
furcsa gyűjtőszenvedéllyel
megáldott emberek ma
is akadnak. Stoller Árpád
történelem szakos hallgató például apró digitális
felvevővel különböző gépkocsik hangjaira vadászik
szabadidejében. Mivel elég
sokat utazik, országonkénti
bontásban tárolja az eddig
összegyűjtött hangokat.
Kubában is járt már, ott
lerobbanásközeli állapotban leledző egykori országúti cirkálók motorjait
tesztelte, míg Izlandon értékes régi Volkswagen mikrobuszra bukkant. Az például
úgy búgott, hogy Árpád füle
kellemesen bizsergett, miközben hallgatta. Érdekes
hobbi ez, meg kell hagyni,
nem is ártott vele senkinek
a lelkes fiatalember, mígnem
egyszer komoly barátnője
lett. A lány közölte, hogy
válasszon, vagy ő, vagy a különleges gyűjtőszenvedély.
Szegény Stoller Árpád
feje most nagyon fő. Már
hogy döntsön egykönnyen
élete két szerelme között?
Maguk mit tennének a helyében?
Buczer Zsombor
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Elismert modellváltás
A kormány stratégiai partnerként tekint a modellváltó egyetemekre – mondta Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter A megújuló felsőoktatás ünnepe rendezvényen, Veszprémben. A november 8-ai ünnepségen díszoklevelet vehetett
át Kossa György, a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért
Alapítvány kuratóriumának elnöke. – A felsőoktatási intézmények modellváltása, amely 2014-ben kezdődött, kezdetben nem
volt zökkenőmentes, támadások kísérték, de mára 21 egyetemen
sikeresen megvalósult. A felsőoktatási intézmények támogatása
jövőre eléri az ezermilliárd forintot. Ez egyedülálló a magyar
oktatás történetében – hangsúlyozta Palkovics László. Majd
elmondta: jelenleg is dolgoznak azon, hogy az egyetemek 2700
milliárd forintos fejlesztési igényét kielégítsék, ennek a nagy része
már rendelkezésre áll. A miniszter kiemelte: a százéves struktúra
átalakítása hosszú folyamat volt, amelynek egyik fontos eleme a
pénzügyi háttér, a kiszámítható finanszírozás megteremtése. Mint
mondta, az állam továbbra is szerepet vállal a finanszírozásban, de
fenntartóból partnerré válik. – Az új modell elfogadottságát jelzi
többek között az is, hogy idén 11 százalékkal többen jelentkeztek
a felsőoktatási intézményekbe, mint tavaly, és 180 ezer hallgató
tanul modellváltó intézményben.

Új oltóhelyek
November 11-től több új oltóhely működik a Debreceni
Egyetem Klinikai Központ Bethlen utcai Járóbeteg Szakellátási
Központjában. Az oltóhelyek kialakítására azért volt szükség,
mert egyre többen kérik a koronavírus elleni harmadik, emlékeztető védőoltást. A Debreceni Egyetem Klinikai Központ Bethlen
utcai Járóbeteg Szakellátási Központjában november 11-től tíz
oltóhelyen várják azokat, akik szeretnék megkapni a koronavírus
elleni vakcinát. Ezzel egyidejűleg a Szent Anna utcai rendelőben
megszűnik a lakossági oltási tevékenység.
unideb.hu
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Űrhajósok az egyetemen
A Debreceni Egyetemen rendezték meg a Nemzetközi Űrhajós
Kongresszus nyílt napját november 3-án. A külföldi asztronauták
a természettudomány területén tanuló egyetemi hallgatók, középiskolás diákok körében népszerűsítették az űrtudományt, és
megismerték a DE űrkutatási programját. A harmincnyolc ország
mintegy 400 űrhajósát tömörítő amerikai székhelyű Nemzetközi
Űrhajós Szövetség nemzetközi űrkongresszusa kapcsán tartottak
nyílt napot, ahova amerikai, francia és szír űrhajósok érkeztek. Az
űrkutatás területével a DE kutatói innovatív módon foglalkoznak,
a DE SPACE programban az űrutazás emberi szervezetre kifejtett
hatásait, valamint technikai feltételeit is vizsgálják. A nyílt napon
a DE szakemberei előadásokat tartottak az űrtudományokról,
így a résztvevők megismerhették többek között a DE űrkutatási
projektjét, valamint hallhattak a Mars- és a Holdkutatási programokra vonatkozó legújabb elképzelésekről is.

Változik a sürgősségi ellátás
November 8-tól a területi ellátási elv helyett a betegek panaszai,
tünetei alapján határozzák meg a betegellátás és a gyógykezelés
helyét a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában. A sürgősségi
betegellátás rendjének módosítását a romló járványhelyzet tette
szükségessé. Valamennyi, Hajdú-Bihar megyei légúti megbetegedésben szenvedő és/vagy lázas betegnek a DE Klinikai Központ
Kenézy Gyula Campus Sürgősségi Osztályán, míg az egyéb panasz
miatt sürgősségi ellátást igénylőknek a DE Klinikai Központ Sürgősségi Klinikáján kell jelentkezni. Ez nem vonatkozik azonban a
berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórház felvételi és ellátási körzetébe tartozó betegekre, akik sürgősségi felvétele és ellátása az eddigieknek megfelelően Berettyóújfaluban történik. A súlyos állapotú,
igazolt koronavírus-fertőzésben szenvedőket a DE Klinikai Központ
Járványügyi Ellátó Központjában látják el, lakcímtől függetlenül.
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Új vezetők
A Klinikai Központban működő egységek új vezetőit nevezték ki a Debreceni Egyetemen. A Klinikai Központ új, önálló
Gasztroenterológiai Klinikáját november 15-től Dinya Tamás
Ákosné Papp Mária egyetemi tanár vezeti. Az új Reumatológiai
Klinika igazgatója pedig december 1-től Szűcs Gabriella egyetemi
tanár lesz. A Járványügyi Koordinációs Központ vezetőjének november 15-től Várkonyi István adjunktust, az Infektológiai Klinika
igazgatóját nevezték ki. Mindhárom megbízás határozatlan időre
szól. A kinevezésekről szóló dokumentumokat Szilvássy Zoltán,
a DE rektora és Szabó Zoltán, a Klinikai Központ elnöke a járványügyi intézkedéseket betartva, szűk körben adta át a Rektori
Tanácsteremben.

Sportmérnökképzés
Magyarországon egyedülálló, nappali tagozatos sportmérnök
(Sports Engineering) mesterképzési szakot indít a következő tanév
szeptemberétől a Debreceni Egyetem Műszaki Kara. A szakindítás
célja olyan mérnökök képzése, akik a sport különböző területein
végezhetnek majd kutatásokat sport-, rehabilitációs- és testedzési
eszközöket tervezhetnek, fejleszthetnek, emellett képesek lesznek
a sport- és fizikai teljesítmények mérésére is. Magyarországon elsőként a DE MK indítja el a sportmérnökképzést, amely Európában
legközelebb Bécsben érhető el, a világ vezető sportmérnöki intézete
pedig Angliában található.

Virtuális valóság
3D-s vetítések, modellezés VR-eszközökkel, virtuális csoportmunka és előadások – a jövőben ezekre is lehetősége lesz a Debreceni Egyetem Műszaki Karán tanulóknak a Robert Bosch AS
Mérnöki Oktató és Fejlesztő Laboratóriumban. Az új eszközöket
november 4-én vehették birtokba a mérnökhallgatók. Az új virtual
reality eszközök segítenek az olyan bonyolultabb tantárgyak,
mint a mechanika, a gyártástechnológia, az anyagtudomány
vagy a gépelemek egyszerűbb megértésében. A laboratóriumot
elsősorban a DE MK gépészmérnök hallgatói használják majd.

Emlékezés
Az intézmény egykori testnevelői előtt tisztelgett a Debreceni
Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete. A DE Sporttudományi Oktatóközpontjánál tartott november 9-ei megemlékezésen
koszorút helyeztek el a testnevelők emlékére ültetett fánál. A Debreceni Egyetem testnevelőtanár-képzésének elindításakor, 2016-ban
ültették el az emlékezés fáját a DESOK épülete melletti területen,
jelképesen felhívva a figyelmet arra az értékes oktatói tevékenységre, amely évekkel ezelőtt megalapozta az egyetemi testnevelést
és hozzájárult a testnevelői oktatás fejlődéséhez az intézményben.

www.unideb.hu
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Szenátus
A Debreceni Egyetem fennállása
során egyedülálló bérfejlesztés
részleteiről és a teljesítményorientált
ösztönzőrendszer bevezetéséről is szó
volt a Szenátus októberi ülésén. A testület több szabályzatát módosította,
és korábban kiszervezett tevékenység
visszavételéről is döntött.
A Debreceni Egyetem történetében egyedülálló bérfejlesztést jelentett be az egyetemi vezetés az intézmény Szenátusának
október 21-ei ülésén. A fenntartó alapítvány kuratóriumának tagjai is részt vettek
a testület programján. A rektor felkérésére
a kuratórium elnöke adott tájékoztatást a
szenátus tagjainak.
– A fenntartó alapítvány az elmúlt időszakban két nagyon jelentős szerződést
írt alá a magyar állammal, ezek egyrészt
biztosítják az intézmény közép- és hos�szú távú működését, másrészt fejlesztési
lehetőségeket jelentenek az egyetem számára. A megállapodások és az intézmény
eredményes gazdálkodása alapján a kuratórium és az egyetem vezetése minden
korábbit meghaladó bérfejlesztésről és új
ösztönzőrendszer létrehozásáról döntött –
jelentette be Kossa György.
A kuratóriumi elnök kifejtette, hogy a
folyamatban lévő kihelyezett kuratóriumi
ülések alkalmával első kézből kaptak-kapnak
információt a dékánoktól és a kari vezetőktől, hogy mely munkaörökben létfontosságú
egy olyan bérrendezés, ami hosszú távon
lehetőséget nyújt a jövő generációjának,
hogy az egyetemen képzelje el a jövőjét,
s ez alapján alakították ki az egyedülálló
bérfejlesztési és ösztönzőrendszert.
– Az Önök kezében van az, hogy ez az
egyetem olyan okleveleket adjon ki, amelyek
magas értékűek, és olyan minőségű képzést
nyújtson, amellyel a hallgatók és az egyetemi
polgárok is elégedettek, és a humánerőforrás
utánpótlása biztosítottá válik – mondta a
kuratóriumi elnök.
Kossa György kiemelte: a bérrendezés
kapcsán mutatkozik meg először igazából,
hogy mit jelent az egyetemi autonómia.
Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem
rektora az alapítók szellemiségéhez és célkitűzéséhez méltónak nevezete az új bérezési
és ösztönzőrendszert, kiemelte az intézmény
elmúlt években a gazdálkodás terén nyújtott
kimagasló teljesítményét.
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– Ez a meritokrácia alapú működés és ez
az értékalapú bérstruktúra, amelyet most,
109 évvel az egyetem megalapítása után alakítottunk ki, abszolút unikális, és megfelel az
alapítók alapkoncepciójának. Az egyik fele
a dolgoknak, hogy Magyarország kormánya
hozott egy stratégiai döntést, amelyhez komoly támogatást is nyújtott. A másik fele az
a Debreceni Egyetem gazdasági vezetésének
teljesítménye révén állt elő, mert egyébként
nem lenne 80 százalék béremelés egyes
munkakörökben és nem lenne 2×15%-ot
meghaladó bértömegfejlesztés a mostani és
januári, már megelőlegezett teljesítményt is
magában foglaló szakasz során. Ez annak
köszönhető, hogy messzire jutottunk az
egyetem gazdálkodásának a stabilitásával
és fejlődésével – hangsúlyozta Szilvássy
Zoltán, külön köszönetet mondva Bács
Zoltán kancellárnak és Lampert Andrea
kancellárhelyettesnek az elmúlt 8 évben
végzett következetes munkáért.
Az egyetemi vezető beszámolójában
kitért az oltóanyaggyár kialakításának
aktualitásaira, illetve felhívta a Szenátus
figyelmét, hogy a koronavírus mellett a különböző légúti fertőzések is egyre nagyobb
számban vannak jelen, így védekezésben a
védőoltás mellett nagy felelősség hárul az
egyéni odafigyelésre. A rektor tájékoztatást
adott az orvosi, diagnosztikus és terápiás,
valamint élelmiszeripari izotópgyártás
területén az orosz Roszatom vezetésével
folytatott tárgyalásokról is.
Bács Zoltán kancellár a bérrendezés
hátteréről szólva beszámolójában kiemelte
az intézmény jelenlegi, kiváló gazdasági
helyzetét, amely lehetővé tette a mostani
béremelést.
HÁTTÉR

– Nem mindig volt diadalmenet, emlékszünk, 2012-ben ötmilliárd forintot vontak
el az egyetemtől, közösen azt is túléltük,
mindenki higgadtan tudomásul tudta venni
a kialakult helyzetet. Az elmúlt évek alatt
mindig megtaláltuk a legjobb megoldást,
szerencsére most egész másról kell beszélnünk – mondta Bács Zoltán.
A kancellár a bérfejlesztéshez kapcsolódóan elsőként az intézmény finanszírozásához kapcsolódó strukturális változásokról
számolt be, kiemelve, hogy a jövőben az
intézmény is egyre erősödő arányban teljesítményalapú finanszírozásban részesül,
emiatt oda kell figyelni, hogy az egyetem
teljesítse azokat az elvárásokat, amelyeket
az állammal kötött finanszírozási megállapodásban rögzítettek.
– Három fő területre korlátozódnak
az elvárások: a képzés, a tudomány és az
ágazati állami célok. A legfontosabb ezek
közül a képzés, amit bázisfinanszírozásnak
hívunk, ott az első a képzési területek állami
finanszírozása, természetesen az ehhez kapcsolódó állami támogatott hallgatói létszám,
ami az állami finanszírozás szempontjából
alapvetően fontos. Emellett vizsgálnunk kell
a kredit-előrehaladást és a lemorzsolódás
alakulását, valamint a PhD-képzés létszámalapú teljesítményét is. A tudomány területén a minősített oktatók-kutatók létszámát,
valamint az úgynevezett minőségi mutatókat
figyelik, mint például a K+F innovációs
pályázatokból nyert és adott évben elkötött
források, a q1, q2-es publikációk, illetve a
hivatkozások száma, valamint a vállalati
megbízásokból eredő bevételek. Az ágazati
állami célok között a nemzetköziesítésre, a
tehetséggondozásra, a sportra és a hátrányos
2021. NOVEMber

helyzetű közösségre vonatkozó mutatók
szerepelnek – sorolta Bács Zoltán.
A béremelésről szólva a kancellár kifejtette, hogy miután a finanszírozás az egyetem
elsődleges feladatára, a hallgatók képzésére
és a tudományos teljesítményre vonatkozik,
ezért a bérstratégiában is ez a felsőoktatás
központúságú jelenik meg.
– Kiemeltük az oktatói státuszban lévőket, azt a mintegy 1600 embert, akinek a
közvetlen munkáján alapul a Debreceni
Egyetem tevékenysége, és akiknek hatalmas felelőssége van abban, hogy az elvárt
hallgatói létszámokat, szükséges minőségi
mutatókat teljesíteni tudjuk. Nyilván a hallgatói létszám attól is függ, hogy a hallgató
ide jelentkezik-e, az pedig azon múlik, hogy
milyen híre van a Debreceni Egyetemnek,
ami attól függ, hogy mi hogyan foglalkozunk
a hallgatóinkkal, milyen minőségű, milyen
használhatóságú diplomákat adunk ki. Pont
a pályakezdőknél volt jelentős bérlemaradás,
lassan a végzettséget nem igénylő minimálbér is utolérte a Kjt szerinti bértáblájukat.
Őket meg kell győznünk arról, hogy válasszák az oktatói a pályát, és áldozzák rá a
pályafutásukat, náluk egy nagyobb léptékű
béremelési javaslatot dolgoztunk ki, a következő oktatói rangoknál pedig kisebbeket,
de ott is jelentősebbeket, kiegyenesítve az
oktató pályafutás egyes lépcsőihez tartozó
bérgrafikont. Nem feledkeztünk meg a
kutatókról és az egyéb dolgozókról sem, sőt
az egészségügyben, de nem egészségügyi
szolgálati jogviszonyban dolgozók esetében
is teszünk intézkedést, egy vélelmezett oktatási közreműködést feltételező arányban,
amit a Klinikai Központ fog végrehajtani.
Összeségében úgy érzem, hogy ez egy nagy
lépés, valóban stratégiára alapul, nem csak
egy sima béremelés – vélekedett Bács Zoltán.
A Szenátus október 21-ei ülésén egyetemi
tanári és docensi pályázatokat rangsorolt, va2021. NOVEMber

lamint címzetes egyetemi tanári és professor
emeritusi címek adományozásáról döntött.
A SZMSZ módosítása nyomán a jövőben
az Oktatási Igazgatóság folytatja le az oktatói
vagy tudományos kutatói munkakör betöltéséhez szükséges külföldi oklevél elismerésére
vonatkozó eljárást.
Az SZMSZ Bölcsészettudományi Karára
vonatkozó melléklet módosításával létre
hozta a BTK-n a Művészeti Központot,
amely művészeti rendezvényekhez, művészetekhez kapcsolódó és művészettörténeti
jellegű képzési feladatokat ellátó és szolgáltató egység. Feladata a Bölcsészettudományi Karon folyó képzések minőségét
erősítő művészeti rendezvények szervezése,
lebonyolítása, valamint a művészetekhez
kapcsolódó oktatási szolgáltatások nyújtása, különösen a képzőművészetek és a
színházművészet vonatkozásában.
A Műszaki Karra vonatkozó melléklet
módosításával megalapították a Műszaki
Kar Díszoklevele kitüntetést. A díszoklevél
azoknak a természetes és jogi személyeknek
adományozható, akik jelentős mértékben
elősegítették a kar tudományos és oktatási
tevékenységének fejlesztését, szélesítését, a
Kar részére jelentős szolgálatot tettek, nagymértékben hozzájárultak a Műszaki Karon
folyó oktatás, kutatás tartalmi színvonalának
emeléséhez, a tudományos, kutatási eredmények széles körű terjesztéséhez, illetve
meghatározó szerepük volt az európai integrációs követelményeknek megfelelő oktatás
megteremtésében.
A fenntartóváltással összefüggésben az
intézmény számos szabályzatát felülvizsgálták és aktualizálták, ezek elfogadásáról is
döntött a Szenátus.
Oktatási ügyek között a testület jóváhagyta a Gazdaságtudományi Kar 2021/2022-re
vonatkozó képzési programjának módosítását. A képviselők támogatták a
HÁTTÉR

polimertechnológiai szakember (MK) és
szerkezetintegritási és roncsolásmentes vizsgáló szakember (MK) szakirányú továbbképzési szakok létesítésének és indításának
javaslatát, illetve a gépészeti szimulációs
szakmérnök (MK), a műszaki diagnosztikai
szakmérnök (MK), a polimertechnológiai
szakmérnök (MK), a szerkezetintegritási és
roncsolásmentes vizsgáló szakmérnök (MK)
szakirányú továbbképzési szakok képzési és
kimeneti követelményeinek módosítását.
A beiskolázás elősegítéséhez kapcsolódóan számos középoktatási intézménnyel –
Karcagi Szakképzési Centrum Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium,
Karcagi Szakképzési Centrum Varró István
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium,
Nyíregyházi Szakképzési Centrum Zay
Anna Technikum és Kollégium, Szent Bazil
Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola,
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, Szolnoki Szakképzési Centrum Vásárhelyi Pál
Két Tanítási Nyelvű Technikum, Debreceni
Szakképzési Centrum Mechwart András
Gépipari és Informatikai Technikum –
kötött együttműködési megállapodás mellékletét képző oklevelestechnikus-képzésre
vonatkozó képzési program jóváhagyásáról
szavazott a testület.
Újabb, korábban kiszervezett szolgáltatást
vett vissza saját hatáskörbe a Debreceni
Egyetem. Bács Zoltán kancellár elmondta,
hogy a korábban 25 évre kiszervezett egyetemi betegétkeztetésre vonatkozó szerződés
lejártával a Debreceni Egyetem visszaszervezi magához a tevékenységet. Az iskolai és
óvodai étkeztetés mellett inhouse keretek
között az egyetem kizárólagos tulajdonában
álló UD Campus Nonprofit Kft. fogja ellátni
a Debreceni Egyetem betegélelmezéssel
kapcsolatos feladatait is. Az új feladat elindításához az intézmény 80 millió forint
tagi kölcsön nyújt az egyetemi cég részére a
megszavazott javaslat nyomán. A Szenátus
döntött az intézmény EDC Debrecen Nonprofit Kft.-ben fennálló tulajdonosi részesedésének Debrecen város részére történő
értékesítéséről is.
Több üzbég intézménnyel – Jizzakh
Polytechnic Institute, Tashkent State
Agrarian University, Ferghana State University, Ferghana State University –, valamint az oroszországi Samara State Technical
University és az indiai MIT Art Design
& Technology University egyetemekkel
történő együttműködésről szóló javaslatot
támogatott a testület.
Forrás: DE Sajtóiroda, hirek.unideb.hu – TPL
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Telt ház az egyetemi állásbörzén
Csaknem 60 kiállító, kis, közepes és nagy cégek több száz
állásajánlattal várták a munkát keresőket a Debreceni
Egyetem Őszi Állásbörzéjén, mely az egyik legnagyobb
ilyen típusú rendezvény az országban. Érdeklődőkből sem
volt hiány, sokezren keresték fel a standokat.
A Debreceni Egyetem (DE) Főépületének Díszudvarán és
első emeleti kerengőjén október 27-én Őszi Állásbörze és Karriernap megnyitóján Bartha Elek, a Debreceni Egyetem oktatási
rektorhelyettese hangsúlyozta: itt könnyedén egymásra találhatnak
a munkaerőpiac szereplői, a munkaadók és a leendő munkavállalók,
az egyetem hallgatói, hiszen hazai és külföldi, magán- és állami, kis-,
közepes, valamint nagyvállalatok egyaránt képviseltetik magukat.
Kijelentette: a munkaadóknak érdemes ide eljönni, mivel a Debreceni Egyetem mint regionális tudásközpont, az egész országban
kiemelkedő szerepet játszik a felsőfokú szakember-utánpótlás
biztosításában.
A megnyitón Molnár Dániel, a DE Doktorandusz Önkormányzatának (DEDÖK) elnöke arról beszélt: a DEHÖK és a DEDÖK
kiemelt célja, hogy segítse a hallgatókat a tudatos karrierépítésben, melyhez ez a színvonalas rendezvény nagymértékben hozzájárul. Elmondta: bár
az állásbörze a végzős
hallgatókra fókuszált,
de nem csak őket várták,
hiszen bárki számára
nyitott volt. A mostani
állásbörzén is jelentős
szerepet töltöttek be a kísérőprogramok, ugyanis
a szervezők fontosnak
tartják, hogy a látogatók
gyakorlati tapasztalatok
birtokában távozzanak
a rendezvényről.
A kiállítók a több
száz betölthető pozíció
mellett hazai és külföldi
ösztöndíj-lehetőségeket,
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szakmai gyakorlatokat és önkéntes munkalehetőségeket is bemutattak. Pszichológiai tanácsadásra, próba-állásinterjúra is lehetett
jelentkezni, melyek során kiderült, hogy az illetőnek esetleg miben
szükséges még fejlődni, milyen képességekkel kell rendelkeznie egy
adott munkakör betöltéséhez. A munkaadók között megjelent a
kormányhivatal, a rendőrség és a honvédség is. Több ezren érdeklődtek a lehetőségek iránt, különösen sokan voltak például a nagyjából egy év múlva megnyíló debreceni oltóanyaggyár pultjánál.
Az Őszi Állásbörze és Karriernap kísérőrendezvényeinek keretében például grafológus elemezte a kézírásokat, lehetett próbanyelvvizsgát tenni, és szakember segített elkészíteni a jó önéletrajzot.
Mint azt Pogány Emese, a HKSzK Hallgatói Karrierközpontjának
vezetője elmondta, a Debreceni Egyetem munkatársai fontosnak
tartják, hogy a hallgatók már az egyetemi tanulmányaik alatt fel
tudjanak készülni a munkába állásra, hogy már ekkor elkezdjék
a karrierépítést. Ezért a debreceni egyetemisták már kurzusként
felvehető előadásokon, tréningeken is részt vehetnek karrier témában, és már az elsőéveseket is arra buzdítják, hogy nézzenek szét
az egyetemi állásbörzéken.
Asztalos-Zsuppányi Noémi, a DEHÖK Karrierirodájának a
vezetője, az állásbörze főszervezője kiemelte: új feladatköröket is
beiktattak annak érdekében, hogy a pandémia óta először megszervezett rendezvényen minden higiéniai szabályt be lehessen tartani.
Forrás: DE Sajtóiroda, hirek.unideb.hu – Orosz Csaba,
Pogány Emese, fotó: Csontos Máté
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„Életteret” kaptak
a Debreceni Egyetem hallgatói
Modern, többfunkciós épülettel bővült a Debreceni
Egyetem. A főépület melletti kétemeletes létesítmény a
tanulás, kutatás és a kapcsolatépítés központját jelenti
majd. Az átadóra november 5-én került sor.
A Learning Center elsősorban azzal a céllal épült, hogy a Debreceni Egyetem hallgatói teret kapjanak a közösségformálásra, a
nyugodt tanulásra, ráadásul a külföldi hallgatóknak is kedveztek,
például két imaterem is helyet kapott az épületben.
A megnyitót sokan várhatták, hiszen a fogadóteret majdnem
megtöltöttük. Ahogy azt később a megnyitóbeszédekben is
kiemelték, szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a járványhelyzet miatt személyesen vehettünk részt egy olyan épület
átadásánál, amelynek kulcsszava a közösség.
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A megnyitón Szilvássy Zoltán, Balázs Ákos, Palkovics László,
Kossa György, Pósán László, Bács Zoltán és Csont István mondták
el ünnepi gondolataikat.
Elsőként Szilvássy Zoltán rektor szólalt fel. Beszédében azt
emelte ki, hogy az ifjúság a legnagyobb kincs, és kötelességüknek
érzi odafigyelni az igényeikre, hiszen nemcsak az emblematikus
oktatóknak van nagy szerepük abban, hogy a hallgatók milyen
úton folytatják életüket az egyetem elvégzése után, hanem az
épületnek is, vagy ahogy rektor úr fogalmazott, a „ház”-nak,
ahol a tudást megszerezték. A Debreceni Egyetem főépületére
hivatkozott, ahol a nap minden órájában találni hallgatókat.
Bár vannak kihelyezett padok a folyosókon, megfelelő teret
nem tudtak biztosítani a csoportos tanulásra. Bár a felújított
könyvtárnak vannak tanulásra, kutatásra kijelölt helyiségeik,
csapatépítésre, beszélgetésre mégsem alkalmas. A Learning Center
célja épp ezt a hiányt igyekszik
megszüntetni. Tanulóboxokkal,
felszerelt termekkel, büfével várja
a hallgatókat egész nap. Ezzel az
épülettel tehát „életteret teremtett
a kivitelező”.
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Balázs Ákos, Debrecen város alpolgármestere köszöntőjében
arra mutatott rá, hogy a gyorsan változó világban alkalmazkodni
kell az igényekhez, meg kell teremteni azokat a körülményeket,
amelyekre egy hallgatónak – aki később kutató, fejlesztő lesz –
szüksége van. Gyors reakcióra van szükség, hogy reagáljunk a
világ változásaira. Kijelentette, hogy szerinte a város nem létezik
egyetem nélkül, ahogy az egyetem sem a város nélkül. Egy kutatásra is utalt az alpolgármester, miszerint a hallgatók számára
a magas színvonalú oktatáson túl fontos a közösségi tér, azok
technikai felszereltsége, és fontosak a zöld szempontok is. Mindezt
figyelembe véve épült meg a Learning Center.
Avatóbeszédet mondott Palkovics László innovációs és technológiai miniszter is. Kiemelte, hogy az új létesítmény egy nagyobb
projekt keretében valósult meg, ennek köszönhető többek között
a főépület könyvtárának felújítása is. Fontosnak tartja, hogy 2022ben a GDP közel 2%-a a felsőoktatás finanszírozására lesz fordítva.
Céljuk a korszerűsítés és a mai igények felmérése.

2021. NOVEMber

Az egyetemet fenntartó Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért
Alapítvány kuratóriumának elnöke, Kossa György köszöntőjében
utalt arra, hogy újfajta oktatási modell kialakítására törekednek,
ennek is köszönhető a magas színvonalú új létesítmény. Az épület
nem csak a csoportos
tanulásra és közösségépítésre lett kitalálva,
hanem bízik benne,
hogy akár nemzetközi konferenciáknak is
helyt tud majd adni. Felhívta a figyelmet, hogy
„ez az épület a miénk,
a közösségé, használjuk
így, vigyázzunk rá”.
Pósán László mint
egyetemi oktató és mint
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országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális bizottságának
elnöke szólalt meg. Visszaemlékezett arra, hogy több évvel ezelőtt
született meg az épület, hiszen az egyetemi világ nem csak a tudásátadás, hanem az innováció és a nemzetközi verseny szereplője, és erre
fel is kell készülni. A nemzetközi rangsoroknál fontos a hallgatók
megítélése az intézménnyel kapcsolatban, ennek köszönhető, hogy
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most átadhatnak egy ilyen sokfunkciójú, modern épületet, amely
nemcsak növeli a Debreceni Egyetem presztízsét, hanem emeli a
rangsorbeli helyét is. Azt gondolja, az itt kialakított terek nagyon
jó lehetőséget biztosítanak a Debreceni Egyetem hallgatói számára,
akik büszkék lehetnek, hogy itt tanulhatnak.
Bács Zoltán kancellár szerint nem az volt a kérdés, hogy legyen-e
ilyen épület, hanem az, hogy hol. Öt év kemény munkájának
köszönhető, hogy átadhatják a hallgatóknak a tanulóközpontot.
Azzal, hogy a Főépület mellé került a Learning Center, mutatja a
hagyomány és az újítás kettősségét is, amely egy fontos szempont
a Debreceni Egyetem számára.
Végül pedig Csont István HÖK-elnök mondta el gondolatait az
új létesítménnyel kapcsolatban. Büszke arra, hogy húsz éve harmonikus kapcsolatot ápol a hallgatói önkormányzat az egyetemmel,
minden kérésüket, többek között ennek az épületnek a létrehozását
is támogatták. A megnyitóbeszédek után elvágták a nemzeti színű
szalagot, és átadták az épület kulcsait a hallgatókat képviselőknek,
Csont Istvánnak és Sayed-Ahmad Mohamednek.

ZOOM
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Az ünnepi beszédek után bejárhattuk az új épületet, amely
valóban olyan lett, amilyet ígértek: az építkezés során egyszerű,
nemes, visszafogott anyagokat használtak: fából, üvegből, fémből, kerámiából és ezek kombinációiból áll az új létesítmény. Az
építkezés során már látható volt, hogy a fő dizájnelem az ív lesz,
ez most már a berendezésben is megmutatkozik: íves asztalok,
világítás, válaszfalak… Modern, mégis egyszerű, hangulatos
összhatást kelt ez a dizájn.
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Az épület földszintjén kör alakú
beszélgetőhelyet alakítottak ki, lesz egy
büfé, helyet kapott egy 300 fős auditórium,
emellett pedig több kislétszámos oktatásra
szolgáló terem. A háromszög alapú épület
egyik sarkában egy ajándékbolt nyílik, a
másikban pedig a büfé.
Az első emeleten tanulóboxok kaptak
helyet, amelyek szintén alkalmasak a
csoportos tanulásra, beszélgetésre. Továbbá kis létszámos csoportokra tervezett
tantermeket is találunk itt, illetve innen
megközelíthető a földszinti auditórium is.
A második emelet egyik különlegessége az E-learning terem, amely egy olyan
vizsgáztatóterem, ahol semmilyen segédeszköz nem használható,
ugyanis nincs térerő, nincs internet. Ezen az emeleten is találhatók kisebb tantermek, valamint a terasz is. A harmadik, közel 800
négyzetméteres emeleten szerverterem, gépészeti tér és gépészet
szabadtér található, ez az egyetem „informatikai agya”.
A tanulóközpont felépítése mellett nagy hangsúlyt fektettek a parkosításra, hiszen mindennek az ára egy nagy akácerdő. A Learning
Centert most már egy szökőkutas-díszburkolatos tér veszi körül,
kialakítottak egy parkolót az épület mellé, a kivágott fák helyére
pedig facsemetéket ültetnek majd.
A fejlődés, modernizálás és a hagyományok ápolása ennél jobban
nem is tükröződhetne az Egyetem téren. Most már biztos, hogy
ha valaki nem találja „a helyét” a főépületben, keresse a Learning
Centerben, amely nem csak hellyel, hanem megfelelő technikai
felszereltséggel, erős világítással, barátságos környezettel csalogatja
a hallgatókat. Most már nyugodtan mondhatjuk, hogy így teljes az
Egyetem tér, így teljes az egyetemi lét.
Papp Gréta, fotó: Löki Viktor, hirek-unideb.hu – BS
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Fedezd fel
Debrecen utcáit!
Tarts velünk egy rendhagyó virtuális városnéző túrán
Debrecen utcáin, terein az ismert és kevésbé ismert
épületek, rejtett kincsek nyomában! Kalauzod
egy bölcsészből lett idegenvezető és egy hobbifotós
biológus lesz.
Ha fel kellene sorolni Debrecen legkülönlegesebb épületeit, a
Nádor utcán található Jost-villa biztosan a lista elején szerepelne.
Ennek nemcsak az az oka, hogy a nyerstégla kockaház teljesen elüt
a környezetétől, hanem az is, hogy már építése idején, 1939-ben
is a város legmodernebb épületeként tartották számon. De miért
is olyan érdekes ez a ház? És kinek a nevét viseli? Ennek járunk
utána aktuális városnéző túránkon.
A Jost-villát nem lehet a nélkül bemutatni, hogy ne essen szó
tervezőjéről, Jost Ferenc építészmérnökről, aki saját családja
számára tervezte és építette ezt a házat. Jost Ferenc 1925-ben
szerezte meg műszaki diplomáját a budapesti Műszaki Egyetemen,
majd néhány évvel később Debrecenbe költözött, ahol számos
középületet, iskolát és magánházat tervezett, mégis leginkább
templomépítőként őrzi nevét az utókor.
Hithű katolikus volt, ám a korszerű szellem híve, aki építészként
is haladt a korral. Debrecenben neki köszönhetjük többek között
az 1936-ban Bauhaus stílusban épült Jézus Szíve templomot a
Mikes Kelemen utcán, valamint az 1938-ban épült Szent István
király templomot a Faraktár utcán. Ahogy Tóth Ágnes írja a róla
készült tanulmányában, „Jost Ferenc sajátos, egyéni építészeti
stílusával hívta fel magára a figyelmet. A Bauhaus építészeti
mozgalom tett rá nagy hatást. Építészeti stílusát a funkció és
forma egységének megfelelő geometrikus szerkesztésű homlokzatok, a díszítések tagadása, sávablakok alkalmazása és félkörös
lépcsőházak jellemezték.” Ebben a szellemben épült fel családi
háza 1939-ben a Nádor utcán, egyesek szerint Bauhaus, mások
szerint kubista stílusban. Hogy pontosan melyik stílusirányzatba
sorolható az épület, nem egyértelmű, az azonban igen, hogy közel
száz év után is meghökkentően modern a külseje. A Malompark
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épületkomplexuma és a panelházak tövében ez persze még inkább
szembetűnő, de így volt ez a ’30-as évek végén is, amikor még
kertség állt a mai lakótelep helyén.
Jost Ferenc nagy családja – feleségével hat gyermeket neveltek
– számára tervezte az épületet igazi tervezői bravúrral. A kockaforma mellett a ház különlegessége a nyerstégla homlokzat,
valamint a hatalmas, 80 négyzetméteres belső tér, amiben fal- és
mennyezetfűtést alakítottak ki. Ma már nem látható, de eredetileg a ház homlokzatát egy napóra, fölötte egy fülkében pedig
egy gyermekét tartó Madonna szobor díszítette. Ma már sem a
napóra, sem a Madonna-szobor nem látható, hiszen amikor az
építész leszármazottai végleg elköltöztek innen, elvitték magukkal
emlékbe. Szerencsére a hetvenes évek lakótelepi építési hulláma,
amikor a környék régi épületei, utcái, terei helyén többemeletes
panelházakat húztak fel, megkímélte a villát. A műemléki védelem
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alatt álló házat ma a mellette, a Füredi út sarkán álló Reménység
Egyház használja gyülekezeti célokra. Kertjében már nincs olyan
gazdag növényzet, mint egykor, egyedül egy védetté nyilvánított
páfrányfenyő áll az udvarán, ami ilyenkor, ősszel gyönyörű aranysárga színben tűnik ki a lakótelep szürke környezetéből.
Jost Ferenc debreceni karrierjének egy szomorú incidens vetett
véget. 1947-ben megbízást kapott a domonkosok új templomának
és kolostorának tervezésére a Bem téren, azonban a kommunista
hatalom ellehetetlenítette az építkezést, felbontották vele a szerződést, meghurcolták, sőt, börtönbe is zárták. Mindez olyan nyomot
hagyott a karrierjén, hogy munkái megfogyatkoztak, végül 1950ben visszaadta iparát. 1957-ben még elvállalta a nyírszőlősi római
katolikus templom építését, de befejezését már nem élhette meg.
1957 októberében tüdőrákban elhunyt.
Jost Ferenc nevét ma már kevesen ismerik, pedig Debrecen
modern épített környezete sokat köszönhet neki. Családi háza
mellett, amit a város első modern épületeként tartottak számon,
számos római katolikus templom őrzi a keze nyomát, de neki
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köszönhetjük a Svetits Intézet új épületszárnyát is. Akit érdekel
az építészet, és szeretné a leginkább klasszicista épületeiről ismert
Debrecen épített örökségének egy másik arcát is megismerni,
tegyen egy túrát a Jost Ferenc által tervezett épületek mentén, és
mindenképp zarándokoljon el a Nádor utcai villájához, ami egy
igazi építészeti gyöngyszem a városban.
Erdei Nóra, fotó: Löki Viktor
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Madártömeg a hortobágyi pusztában
Darulesen a Környezetvédelmi Bizottsággal
A Környezetvédelmi Bizottság X. alkalommal szervezte meg a
Darules a Hortobágyon elnevezésű programját. A korábbiaktól
eltérően idén új helyszínről, a Fertő-laposi-tó partjáról figyeltük
meg a darvak érkezését. A KörnyBiz tagjaival és más érdeklődőkkel együtt a DEAC Egyetemi Sportcentrum parkolójában
gyűltünk össze, és busszal mentünk ki az Elepi-halastavakhoz.
Az indulást megelőzően dr. Kövér László, a Debreceni Egyetem adjunktusa és a Környezetvédelmi Munkacsoport tagja
köszöntött bennünket és mutatta be a darules szakmai vezetőjét, dr. Végvári Zsoltot, aki az MTA doktora, a Vízi Ökológiai
Intézet igazgatója és tudományos tanácsadója. Az eseményen
továbbá megjelent Balázs Ákos alpolgármester úr is.
Miután megérkeztünk a tavakhoz, a bizottság tagjai forralt
borral, teával és pogácsával kínálták a vendégeket. Az esemény ideje alatt mindannyiunknak bármikor lehetősége volt a
szakmabeliektől kérdezni és egymással beszélgetni. Sötétedés
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előtt kisétáltunk a nádas közt vezető ösvényre, ahol Zsolt egy
állványos távcsövet állított fel, ezzel nézhettük meg közelebbről
a madarak landolását.
Az egyre sokasodó darvak mellett más madárfajokat is
megfigyelhettünk, akikről Zsolt szintén osztott meg velünk érdekességeket, jellegzetességeket. Ilyen faj volt a lilik, a kócsag,
a szürkegém, a kis kárókatona, a nagy póling és a kis goda.
Tájékoztatást kaptunk arról, hogy országunkban a madarak
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nemcsak átvonulnak, hanem akár áttelelnek, fészkelnek is.
Ez utóbbihoz azonban nem a Hortobágyot választják, hiszen
a puszta nem nyújt nekik elég fás, lápos otthont. Zsolt több

mint húsz éve koordinálja a darvak számlálását, melyhez főleg
az esti órák alkalmasak, hiszen a reggelek túl párásak ahhoz,
hogy az emberi szem a darvak valós állományát számolja
össze. A Hortobágyon átvonuló darvak száma már akár a 120
ezret is eléri. A tóhoz folyamatosan érkező madarak minket,
embereket tudatosan elkerültek, és egymásnak hangjelzést
adva közelítették meg pihenő társaikat.
A darutömeget sötétedés idején ugyan már nem láttuk, de
annál inkább hangot adtak esti találkozójuknak. Lármás szerenádjuk a hortobágyi pusztán messzire elhallatszott, hiszen
még távolodva is felismerhető volt.
A daruhúzás országunk egyik legszebb természeti csodája,
ami csak szeptember közepétől október végéig mutatkozik
meg számunkra. Izgatottan várjuk, hogy a jövő évben is feltöltse
lelkünket a madarak szabadságának látványa. Mindannyiótokat
szeretettel várunk a XI. Darulesre!
Írta: SOMOGYI ZSUZSANNA bizottsági tag

Csapatépítő az egri borvidéken
A Környezetvédelmi Bizottság lelkes csapata immár legújabb
tagjaival kiegészülve egy nagyszerű hétvégét tölthetett el
Szomolyán, egy idilli kis faluban Egertől nem messze. A három nap alatt számos élménnyel gazdagodhatott mindenki,
a programok között borkóstoló és szőlőszüret is szerepelt.
Kaló Imre helyi borász méltán híres borainak egész sorát kóstolhattuk végig, és a kóstoló során nem csupán a kiváló nedűből,
hanem vendéglátónk életbölcsességéből is részesülhettünk.
Lélekmelengető élmény volt egy ilyen sokat tapasztalt, szívélyes emberrel és családjával időt tölteni. A több száz éves pince
mélyéből feljőve pazar vacsora fogadott bennünket, és a házias
ízekhez később zeneszó is társult. A közös éneklésnek köszönhetően közelebb került egymáshoz a társaság, és nagyszerű
hangulatban telt az este további része.
Másnap komoly feladat vár a csapatra, reggelink elfogyasztása
után indultunk is szüretelni. Nagyszerű idő volt, még a nap is
rámosolygott a lelkes szüretelőkre. Szorgosan szedegettük a
fürtöket a tőkéről, bizottságunk pacsirtái pedig vidám énekeikkel
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tették igazi élménnyé a szüretet. Munkánk gyümölcsére sem
kellett sokáig várnunk, ahogy megérkeztünk a több láda szőlővel,
kis idő múlva már meg is kóstolhattuk a belőle készült mustot.
Ezt követően, a délutáni szunyókálásból felocsúdva, szakmai
beszélgetésre gyűltünk össze szállásunk közösségi terében. Szó
esett többek között a fenntarthatóságról a mezőgazdaságban,
a mindennapi életben, a környezeti nevelésről, és még számos
érdekes témáról. Mindenki remek és elgondolkodtató kérdéssel
állt elő, és úgy gondolom, valamennyire meg is kaptuk a választ
Nagyné Pálfi Zsuzsa, volt tagunk jóvoltából.
Csapatépítő programokból sem volt hiány. A fergeteges társasjátékest mellett a közös vacsorakészítés is összekovácsolta a
társaságot, míg egyesek a konyhában sürögtek, mások jókedvűen járták a csárdást mellettük.
A hétvége alatt nemcsak felejthetetlen emlékeket gyűjthettünk, hanem új barátokkal is gazdagodtunk, akikkel a közös
munka is hatalmas élmény lesz.
Írta: KARACS JANKA bizottsági tag
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Hargitay-Fadgyas Illyés fordítása:
Egy dal a Desperado (1995) című filmből
Maradj itt! (Salma Hayek: Quédate aquí)
Maradj itt
a karjaimban,
maradj meg
nekem;
És ne mondd, hogy szeretsz,
ne mondd, hogy imádsz!
Csupán annyit mondj, hogy maradsz
egy életre, velem!
Vigyél el oda!
A szorongásaiddal vigyél el valahova,
ahol nem kell ítélkezni,
ahol nem kell hazudni,
ahol csupán érted élek!
És ne kérdezd, hogy szeretlek-e!
És ne aggódj, hogy mit gondolok,
mert a magam módján csak a tiéd vagyok!
De amikor az álmod akarok lenni,
nem érem be az ajkaiddal,
mindent oda akarok adni, amit csak érzek, és még annál is többet.

Szécsényi Nikolett felvétele
Az Egyetemi Élet folyamatosan várja verseiteket, prózáitokat a szepszelet@gmail.com-ra vagy a szerkesztőség címére!

18 unideb.hu

SZÉP-SZELET

2021. NOVEMber

Kíváncsi vagyok a Kíváncsira
Interjú Pusztai Lucával
Ady Endre halálának 100. évfordulója
alkalmából a Déri Múzeum felkérte
Formanek Csaba rendező-drámaírót
egy Adyval kapcsolatos darab megírására. Ebből született az Én vagyok
a Kíváncsi című monodráma, Pusztai
Luca előadásában. Október 12-én egy
keddi este végre eljött az idő, hogy
a monodráma a debreceni közönség
elé kerüljön. A darab egy megtörtént
eseten alapul: a fiatal, Debrecenben
újságíróskodó Ady hat éven keresztül
levelezett egy fiatal lánnyal, akit csak
a jeligéje alapján, „Kíváncsi” néven
ismert. Valódi nevét, a Varga Ilonát,
sosem tudta meg. A darab kapcsán
Pusztai Lucával beszélgettem.

– Mit szóltál hozzá, amikor megkaptad a
szerepet?
PL: – Attól féltem, hogy leveleket és
verseket kell felolvasnom, ezt unalmasnak
tartottam volna, de tudtam, hogy Csaba
hozni fogja azt a fajta proaktivitást, csavart,
amitől majd jobb lesz játszani.
– Hogyan készültél a szerepre?
PL: – Bemutattuk egy felolvasószínház keretében, szabadtéren, egy fa tövében. Ekkor
még nem éreztem teljesen magaménak, de
már akkor is azt az alázatosságot igyekeztem
megragadni, hogy milyen szeretni valakit,
akivel az ember sosem találkozott.
– Eddig hogyan viszonyultál Adyhoz?
PL: – Talán az egyik kedvenc költőm. Azt
a fajta sötétséget és anarchista hangnemet,
ahogyan ő ír, nem sok költő meri megütni
2021. NOVEMber

a magyar költészetben, de például eddig
sose jutott volna eszembe, hogy Ady-verset
mondjak, hiszen annyira férfiasak a versei,
hogy nem éreztem volna nőként hitelesnek
magamat.
– Tudtatok haladni a Covid alatt a darabbal?
PL: – Teljesen. A díszbemutató után
viszont elfelejtettem a szöveget, így mikor
Csabi mondta augusztusban, hogy felújítja
a darabot, egy hét alatt tanultam meg újra
a szöveget, Csabi újra is rendezte, hogy
augusztus 31-én ezzel nyithassuk meg a
Kettőspontot. Kemény meló volt, megesett,
hogy hajnal 4-ig próbáltunk.
– Hogyan változott a karaktered az előadások
alatt?
PL: – Már nyolcszor lement azóta a Kettőspontban, egyre biztosabban és élesebben
játszom. De a premieren például a karakter
esendősége volt előtérben, most már ez az
esendőség eltűnt, sokkal magabiztosabb. A
közönség is formálja a darabot. Ez a bravúr,
elképzelni a nézők reakcióját, ezért is kell
egy monodrámát minél többször játszani,
így lesz egyre jobb és jobb.
– Ez az első teljesen monodrámai előadásod.
Milyen érzés?
PL: – A Senki se mer igazán egyedül
élniben húsz percig egyedül vagyok a
színpadon, és csak a zene és a függöny a
partnerem, szóval kicsit már rátréningeztem
erre a helyzetre. Hatalmas felelősség, érzed a
NÉZŐPONT

teret, uralod a színpadot, így egyre többet és
többet mersz játszani. Elhiszed, hogy bármit
megtehetsz. Diktátora vagy magadnak, hisz
nincs felelősséged más játszó személy iránt.
Ha elhiszed, ez elképesztő szabadságot ad.
– Milyennek érezted az előadást Debrecenben?
PL: – Az előadásnak fontos része a vetítés,
sőt egy jelenetben én is vetítve vagyok, de ez
a debreceni helyszínen nem valósult meg,
mert a projektorok vetítési szöge nem volt
megfelelő, így lényegében ezt a mankót is
elveszítettem, amelybe eddig kapaszkodhattam. Mégis jól sült el a dolog, hatalmas szabadságot adott, és nagyon jó érzés volt, hogy
a közönség jött velem a darab sodrában, és
a szó legjobb értelmében véve irányíthattuk
a figyelmüket.
– Milyen terveitek vannak még ezzel az
előadással?
PL: – Arra én is kíváncsi vagyok.
– Hogyan változtatta meg a darab az Adyhoz
való viszonyodat (ha megváltoztatta)?
PL: – Számomra Ady Kíváncsija csak egy
analógia, amelyben én megmutathatok egy
félénk lányt, akiben bármelyik halandó lány,
nő magára ismerhet, vagy lehetek a költő
Sylvia Plath, aki magányos maradt a szintén
költő férje, Ted Hughes mellett, vagy egy
apácanövendék, aki Jézus mellett magára
talál. Adyban tisztelem, hogy nem használta
ki a lányt, és ezt a levelében is leírta.
– Te mennyire vagy Kíváncsi?
PL: – Nem tudom elképzelni, hogy úgy
játsszak egy szerepet, hogy ne magamból
építkezzek. Szóval igen, én is benne vagyok,
csak a saját eszköztárammal dolgozhatok
Fontos, hogy én nemcsak a 19 éves Kíváncsi Varga Ilonát játszom, aki a levelet írja,
hanem azt a lányt is, aki játssza, az öregkori
énjét és az öregkori énjét, aki megbolondul,
sőt Adyt is eljátszottam.
(eSTé), www. deszinhaz. hu
Egyetemi Élet
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,,Késve bár, de törve nem!”
Az Én egyetemem című fotópályázat kiállításmegnyitója

Megrendezésre került az Én egyetemem című fotópályázat záró eleme, a győztes fényképek kiállításának megnyitója. A megnyitót október 25-én, hétfőn este 5 órakor tartották meg a szervezők a debreceni Piac utcai Volt Egyszer
Kávézóban, ahol az 5 nyertes alkotás lett kihelyezve:

az I. helyezést elért ,,Tökéletes rend” című kép – Horváth Balázs
műve,
a II. helyezést elért ,,Peaceful Times” című pályamunka Mu’taz
Al-Shdooh-tól,
a III. helyezést elért ,,Értjük is” című kép Gergely Kinga Anitától,
a különdíjas alkotás, a,,Shadow of the mask” – Jeyran Farsani
fotója

Végül a közönségdíjas ,,Az idő elszáll, az egyetem marad” című
alkotás Bíró Dórától.
A fotópályázat ötletgazdái és lebonyolítói dr. Márkus Edina, a
Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék oktatója,
Fazakas Anna, Ondi Árpád, Nádra Dóra és Majnár Ágnes hallgatók
voltak.
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A kiállítást dr. Juhász Erika, a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán Tanulmányok Tanszék vezetője nyitotta meg
a győztes pályázók és a szervezők köszöntésével, valamint egy pár
perces beszéddel. Szólt arról, hogy bár a vírushelyzet megnehezítette
az esemény lebonyolítását, az mégis nagyszerűen sikerült, és hogy
ennyi idő után végre a gyakorlatban is megvalósulhattak a tervek.
A megnyitót Gyarmati Dominik gitárjátékkal és saját dalaival
színesítette, a hangulatot remekül visszaadó képek pedig Nádra
Dórának köszönhetőek.
Majdnem egy év telt el a pályázat meghirdetése és a kiállítás
között, azonban most, végre sor kerülhetett a kezdeményezés
lezárására és a fináléra: a nyertes fotók végre kikerülhettek méltó
helyükre, ami úgy gondolom, nagy megtiszteltetést jelentett az
alkotóiknak.
A kiállításmegnyitón a szervezők és a képművészek személyesen
is megismerhették egymást, megoszthatták egymással tapasztalataikat, élményeiket, javaslatokat tehettek a jövőbeni lehetséges
programokra. Közvetlen, remek hangulatban telt az este: közös
képek készültek a pályázókkal és a szervezőkkel, a pályázók saját
képeiket büszkén mutatták be az érdeklődő jelenlévőknek.
Az előzmények: 2020. november 11-én indult a fotópályázat,
amelyet a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Humán
Tanulmányok Tanszék hallgatói álmodtak meg dr. Márkus Edinának, a Tanszék oktatójának vezetésével. A fotópályázat témája
a Debreceni Egyetem színes egyetemi életének bemutatása volt.
A legkülönlegesebb képeket jutalommal díjazták a szervezők. A
fotózás szerelmesei, az érdeklődő egyetemi hallgatók december
harmadikáig küldhették be pályamunkáikat, amelyeket aztán egy
egyetemi munkatársakból (Löki Viktor – biológus, fotós; Ölveti
László – Egyetemi Élet, főszerkesztő, Petró Leonárd – Debreceni
Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, közönségkapcsolati
főigazgató-helyettes, Rőfi Mónika – Rendezvénykoordinációs és
Alumni Központ, központvezető) és a volt Egyszer Kávézó tulajdonosából álló zsűri bírált egyéb lehetőségek híján – online zsűrizés
keretében december 8-án. Az eredményhirdetést december 9-én
14:00-kor tartották.
Noha a pandémiás helyzet, a bezártság igencsak megtépázta
a közösségi programokat, szórakozási lehetőségeket, mégis nem
várt érdeklődés övezte ezt a kezdeményezést, aminek a szervezők
nagyon örültek. A képek november végéig megtekinthetőek a Volt
Egyszer Kávézóban.
Majnár Ágnes
Malter
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Egyetemisták egyenruhában
Egyre több fiatal vállal Magyarországon önkéntes tartalékos szolgálatot,
sokan egyetemistaként, tanulás
mellett vesznek részt honvédelmi
feladatokban. Milyen lehetőségeik és
feladataik vannak a honvédségben?
A Debreceni Egyetem két olyan
hallgatóját kérdeztük, akik évek óta
területvédelmi tartalékos katonák.
Turóczy Bence Bertalan tartalékos
szakaszvezető,
műszaki menedzser szakos hallgató:
– A családodban van katona?
– Az unokabátyám sokáig szolgált katonaorvosként, többször volt külszolgálaton is.
– Miatta lettél tartalékos?
– Nagyon tisztelem őt orvosként és
emberként is, de a jelentkezésnél ez nem
befolyásolt.
– Akkor miért jelentkeztél?
– Őszintén szólva, korábban meg sem
fordult a fejemben, hogy katona legyek.
Vizsgázni mentem a Műszaki Karra, előtte
vettem egy szendvicset a büfében, ahol két
katona állt előttem a sorban. Felfigyeltem
rájuk. Kiderült, hogy toboroznak az egyetemen, és Czill István alezredes, az MH 2. vitéz
Vattay Antal Területvédelmi Ezred jelenlegi
parancsnokhelyettese nagyjából öt perc alatt
meggyőzött, hogy köztük a helyem. Ennek
már négy éve.
– Alezredes úr bizonyára profi, de vajon miért
mondhattál ilyen gyorsan igent?
– Akkoriban elég nehezen vettem az
akadályokat az egyetemen, hajtépős magolásokkal teltek a mindennapjaim. Kimerülten,
fáradtan álltam a katonák előtt, ők pedig egy
kiszámítható, biztos munkahelyet ajánlottak, és meggyőztek arról, hogy jó közéjük
tartozni.
– Négy éve jött létre a területvédelmi tartalékos szolgálat, szóval az elsők között
csatlakoztál.
– Igen, az elsők között voltam, akik teljesítették a kiképzést, tulajdonképpen mi
voltunk a tesztcsapat a modulképzés kialakításában. A kiképzőknek is új volt a helyzet,
de nagyon elhivatottak voltak, és jól tudtak
minket motiválni.
– Mi az, amire a mai napig emlékszel a
kiképzésről?
– Lajtos százados nevetésére. Önvédelmi
képzést oktatott nekünk, és egyszer azt
mondta, hogy mutassam be rajta a tanult
rúgást. Emlékszem, nagyon meglepődtem,
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és valami olyasmit mondtam, hogy még
nem akarok meghalni. Elég sok emlékem
és történetem van már a honvédséggel
kapcsolatban, mindig van mit mesélnem
a barátaimnak. Egyébként van pár olyan
ismerősöm, akikre tényleg hatottak ezek a
sztorik, és ők is jelentkeztek.
– Szerinted egyetemistaként milyen előnyökkel jár a katonai szolgálat?
– A kapcsolatok szempontjából nagyon
hasznos, el sem hinnéd, hány olyan vállalkozó és cégtulajdonos van a honvédségben,
akik hozzám hasonlóan másodállásban
katonáskodnak. Persze kapcsolatok alatt

a társas kapcsolatokat is értem, legyen szó
barátságról vagy szerelemről. A csajok talpraesettek és vidámak, kell ennél több egy
ideális kapcsolathoz? Aztán ott a honvédelmi
ösztöndíj és a munkatapasztalat. Nem mutat
rosszul az életrajzban, ha voltál katona.
– Milyen feladatokban vennél szívesen részt?
– Eddig még csak egyszer voltam határszolgálaton a munka és a tanulás miatt, de
ott jól éreztem magam. Szívesen vállalnék
mondjuk konvojkíséretet is, mivel vezetni
és utazni is szeretek. Ha ezt egyenruhában,
katonai vasakkal tehetem meg, nem kell
győzködni, hogy vállaljam.

Balogh Zsanett tartalékos szakaszvezető,
osztatlan hegedűtanár szakos hallgató:
– Hogy lettél katona?
szolgálatot tanulás mellett is lehet vállalni, és
– Három évvel ezelőtt épp diákmunkát ke- kíváncsi lettem, hogy milyen lehet.
restem, amikor jött a Neptunon egy üzenet a – Az alapkiképzés mennyire volt nehéz, hogy
toborzóktól. Meglepődtem, hogy tartalékos élted meg?
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– Nekem nagyon tetszett, főleg a
harcászkodás és a lövészet, pedig ez a
legnehezebb része. Tanultunk elsősegélynyújtást és önvédelmi fogásokat is, amik a
mindennapokban is jól jönnek.
– Van olyan dolog, amit nagyon máshogy
képzeltél a honvédségről?
– Azt gondoltam, hogy tartalékosként
nem próbálhatom ki magam olyan sok feladatban, de szerencsére tévedtem. Például
a pandémia alatt kétszer is voltam kórházszolgálatban, először az év elején Pesten, ott
pakoltam és a beléptetésnél segítettem, nyáron pedig Kistarcsán, oltóponton dolgoztam.
– Milyen sűrűn tudsz feladatot vállalni?
– Akár évi 5-6 hónapot is tudok dolgozni,
a vizsgaidőszakokban és a nyári szünetben
mindig kérem a behívásomat. Nagyon
megszerettem a laktanyai légkört.
– Sokan mondják, hogy a honvédség egy
nagy család. Neked erről mi a véleményed?

– Nagyon jó tapasztalataim vannak, sok
olyan embert ismertem meg, akiket mindig
jó egy-egy feladat miatt újra látni. A szolgálatok általában jó hangulatban telnek, és
civilben is számíthatunk egymásra.
– A Debrecen Helyőrségi Zenekar több nyári
koncertjén is játszottál hegedűs szólistaként.
Láthatunk még köztük?
– Háromszor játszhattam velük, nagyon
jó élmény volt. Nem gondoltam volna,
hogy hegedűsként be tudok kerülni egy
fúvószenekarba, hogy katonaként is szín-

padra állhatok a hangszeremmel. Nekem
egyébként komolyabb terveim is vannak
a honvédséggel, de hegedülni nem fogok
tudni a seregben. Persze mindig jelen lesz
az életemben a hegedülés.
– Mit csinálnál szívesen?
– Nagyon érdekel a felderítők és a katonai
rendészek munkája, úgyhogy valószínűleg
ezek közül választanék a diploma után.
Márton Boglárka hadnagy,
fotó: Molnár Dénes tartalékos százados

Magyar Honvédség Katonai Igazgatási
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
3. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda
cím: Debrecen, Péterfia u. 58/a
tel: 52/314-200, 30/815-0998
e-mail: hajdu.toborzo@mil.hu

Kozma Mihály Futsal Kupa: rajtra készen!
November 9-én kisorsolták a csapatokat a jubileumi, 10.
Kozma Mihály Futsal Kupára a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán. A párosítások kialakítását ezúttal
a névadó-fővédnök, MLSZ futsal-szakágvezető, egykori
válogatott labdarúgó, Kozma Mihály előadása előzte meg.
Az immár tizedik alkalommal, a Buzánszky Jenő
Labdarúgó Egyetemi Bajnokság kupájaként megrendezett
egyetemi teremlabdarúgótornára negyvenhat alakulat
jelentkezett. Idén női csapatok
is neveztek a megmérettetésre.
Mielőtt az indulók megtudták
volna, kivel kell harcba szállniuk a továbbjutásért, Kozma
Mihály tartott előadást.
Az eseményen részt vett
többek között Magyar Zoltán,
a Magyar Parlamenti Válogatott szövetségi kapitánya, Lomnici Zoltán, az Aranycsapat Testület
elnöke és Herczeg András, a DVSC labdarúgócsapatának egykori
sikeredzője. A Labdarúgás elmélete és gyakorlata kurzus keretein
belül bemutatott „Futball stílusok-filozófiák” című prezentáció a
világ országainak különböző futballstílusairól, a globális labdarúgás-felfogások történetéről és a magyar foci fejlődéstörténetéről
adott átfogó ismeretet.
– A futball egy észjáték, amelyet lábbal játszanak. Ugyanaz a
játék, mégis minden nemzet másképp játssza – kezdte előadását
Kozma Mihály fővédnök.
A rendhagyó beszámolót követően Magyar Zoltán kért szót:
először is felköszöntötte az előadót 65. születésnapja alkalmából. A
prezentáció elismerése után hangsúlyozta, hogy a jövő generáció2021. NOVEMber

ival fontos megismertetni, igenis létezik valódi, klasszikus, sikeres
magyar stílusú futball.
– Az utolsó magyar olimpiai futballcsapat magját 1996-ban, Atlantában a debreceni játékosok alkották. Az a szereplés egy olyasfajta
utolsó érdem volt, amelyre sajnos lehet, hogy sokáig nem lesz újra
példa. Olimpiára kijutni ugyanis elképesztő siker, nehezebb, mint
Eb-re vagy vb-re, hiszen Európa kevés kvótát kap a világjátékokra.
Mégis, mire képes a futball? A gyökerekhez való visszatérés csodát
tehet. A magyar labdarúgásnak is meg kellene próbálnia visszatérni
az egykor igen sikeres magyaros filozófiához. Fontos, hogy a gyerekekbe öntsük azt a tudást, amelyet Kozma Mihály fantasztikus
színvonalon előadott – mondta a sportdiplomata.
A köszönő-köszöntőbeszédet követően megkezdődött a sorsolás.
A húzást a két szervező, Sánta János, a DEHÖK elnökének sportügyi megbízottja és a DEHÖK Sportirodájának vezetője és Kovács
Róbert, a BJLEK Versenybizottság társelnöke adminisztrálta.
A négy női csapat körmérkőzést fog vívni egymással, így eldöntve
a trófea sorsát. A férfiak ágán 20 csapat előselejtezőt játszik majd,
hogy bejusson a 32-es mezőnybe, ahol az előző szezonokban elért
eredmények alapján 22 kiemelt csapat várja ellenfelét.
DEHDK Sajtóiroda – Barna Márton,
Fotó: Kuti Gergő, Löki Viktor
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Értelem és érzelem, avagy hová tűnik
a tudatos vásárló, mire a kasszához ér?
Laci vásárolni indul, tejet és fogkrémet szerez be. Laci
tudatosan a hűtőpulthoz lép, majd megjárja a kozmetikai
termékek sorát is. Mint aki jól végezte dolgát, Laci a kassza
felé siet: a kígyózó sorban időzve elkalandozik a tekintete.
Csokoládészeletek hívogatják, apró kekszek szólítgatják,
akciós strandpapucs kínálkozik. Vajon képes lesz ellenállni
a kísértésnek?

1

Legyünk őszinték: Laciban sokan magunkra ismerhetünk,
miközben a hétvégi nagybevásárlást intézzük, vagy éppen csak
felvágottért ugrunk be a sarki kisboltba. Dacára annak, hogy a
tudatosság korát éljük, még a rendszert is rendszerezni akarjuk,
to-do listák és határidők mentén létezünk, az impulzusvásárlás
mégis a mindennapjaink részévé vált.
Vajon miért hagy cserben a józan gondolkodás, amikor „akció” feliratba vagy
„kettőt fizet, hármat vihet” promóciókba botlunk? Hogyan használják ki a
vállalatok a fogyasztók esendőségétm
és mit tehetünk vásárlóként, hogy
ellenálljunk a csábításnak?
Sokkoló, hogy egy átlagos amerikai
megközelítőleg havi 182 dollárt, azaz 56
ezer forintot hagy ott a boltokban olyan
termékekért, amelyeket bárminemű
átgondolás nélkül vásárolt meg – derül
ki a Slickdeals.net a pandémia utáni,
friss felméréséből. Az impulzusvásárlás nem szűkíthető le egyetlen terméktípusra, bár egyértelműen
az ételek és italok kategóriája a listavezető – belőlük vásárolunk
a legtöbbet előzetes tervezés nélkül. A dobogó második fokán a
háztartási cikkek állnak, de sokat költünk ruhaneműre és kávéra
is a pillanat hevében.
Az impulzusvásárlás jelensége páros lábbal rúgja fel a közgazdaságtan egyik alapigazságát, mely szerint a fogyasztó racionálisan
gondolkozik, és a számára optimális alternatívát választja. Hiszen
amikor tervezés nélkül vásárolunk, akkor elveink és előzetes információink helyett hagyjuk, hogy az érzelmeink irányítsanak.
Egy heves konfliktushelyzet dúl az agyban, amelyben az azonnali kielégülés utáni vágyakozás áll szemben a későbbi, negatív
következmények fenyegetésével. És hogy miért képes annyiszor
győzedelmeskedni a pillanatnyi vágy? A válasz egyszerű: az impulzusvásárlás örömet okoz, kellemes érzést vált ki, boldogabbá
tesz – afféle apró jutalomnak tekintjük, amit megérdemlünk egy
hosszú hét végén (magyarázzuk magunknak kedd délelőtt), vagy
egy zűrös feladat után.

2

Mára teljesen átalakult ez a megközelítés: a kiélezett verseny és a
telített piacok arra kényszerítik a vállalatokat, hogy saját fogyasztóikat állítsák reflektorfénybe: minél alaposabban megismerve őket,
kívánságaikat és elvárásaikat figyelembe véve gyártsanak és forgalmazzanak. A vállalatok rájöttek, hogy a fogyasztók lekenyerezése
az egyenes út a nagyobb értékesítési volumenhez és a magasabb
profithoz. A marketing tudományán belül fogyasztói magatartás
néven külön terület is szerveződött a vevők kiismerésére, célcsoportok felállítására, ízlésük és preferenciáik detektálására, a döntési
folyamataik analizálására.
Az információs társadalomban pedig már minden adat egy
karnyújtással elérhető – és a vállalatok ezt előszeretettel ki is használják. Pontosan ismerik vásárlóik szokásait, így tudják, hogyan
ösztönözzenek az átgondolatlan fogyasztásra.
Így vernek át a vállalatok
Minden az árazással kezdődik: a fogyasztók 85 százalékának
ugyanis ez a legfőbb motiváció az impulzusvásárlásra (Vessela). Az
üzletekben vibráló színekkel, óriási táblákkal győznek meg minket
az alacsony árakról, de az sem ritka, hogy a leárazott terméket egy
magasabb árkategóriájú, minőségibb termék mellé halmozzák,
így szemléltetve a kontrasztot. Az éles árkülönbség képes elhitetni
velünk, jó üzletet csinálunk, ha a leárazott termékkel térünk haza.
A csomagolásnak is kulcsszerepe van. Azon túl, hogy védi a
termék belső tartalmát és megkönnyíti annak szállítását, számos
információt is közvetít – ráadásul ez az, amit a vevő először azonosít
a termékről. A marketing „az igazság pillanatai” néven definiálja azt
az időtartamot – mindössze 3-7 másodpercet –, amikor a fogyasztó

3

Honnan tudják, mire vágyik a fogyasztó?
Meglepő, de nem mindig a fogyasztó és az ő igényeinek kielégítése
volt a vállalati működés középpontjában: egy évszázaddal ezelőtt,
a Ford T-modelljeinek gyártásakor még rá sem hederítettek a fogyasztók speciális vágyaira, az autók standard tömegtermékként
gurultak le a futószalagról. Maga Henry Ford is úgy fogalmazott,
„a vevő bármilyen színű autót választhat, amíg az fekete”.
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először találkozik a termékkel (Hitesh, 2020). Ahhoz, hogy ez alatt
a rövid idő alatt a vásárlás mellett döntsön, fontos a csomagolás
kiemelkedése a többi, hasonló termék közül: ez nem csak feltűnő
színeket és szokatlan dizájnt jelenthet, sok esetben épp egy letisztult
csomagolás az, ami célba ér a vevőnél.
Maga az üzletkörnyezet is ösztönöz(het)i a hedonista vásárlást.
Bár manapság a legtöbb vásárló céltudatosan indul neki a bevásárlásnak, és pontosan tudja, mire van szüksége, az üzlet elrendezése
megingathatja határozottságát: a színes feliratok, a termékminták kínálása, a kasszához pakolt akciós apróságok és a gúlákba halmozott,
leárazott termékek egytől egyig a spontán fogyasztásra bátorítanak.
„Csak itt és csak most!”, „Kihagyhatatlan ajánlat”, „Neked lett
tervezve”. A vállalatok a kommunikációjukon keresztül is felerősítik
az impulzusvásárlásra való hajlamot: a szlogenek sürgősséget és
személyre szabottságot közvetítenek, amelyek azonnali érzelmeket
indítanak be az óvatlan fogyasztóban.
Hagyjuk magunkat átverni
A vállalatok „cselszövései” – ami valójában nem feketemágiát,
inkább egy gondosan kidolgozott marketingstratégiát jelent –
mellett számos emberi tényező is befolyásolja a végső döntést.
Olyan alapvető szükségletek, mint az éhség, nagyobb beleszólással
bírnak a kérdésben, mint azt elsőre gondolnánk. Az impulzusvásárlások többsége ugyanis épp az élelmiszerekre irányul – ezen a
kategórián belül pedig az édességek, az energiaitalok és a mirelit
termékek viszik a prímet. Kutatók bizonyították, hogy az emberi
szervezet „ghrelin” hormonja, mely az étvágyért felelős, valójában
egyéb hatással is bír: a dopaminnal, azaz a boldogsághormonnal
együttműködve képesek elősegíteni az impulzusvásárlást, ugyanis a
hívogató nassolnivalókat vagy alkoholtermékeket nyereményként,
díjazásként azonosítják (Anderberg, Hansson, et. al, 2015).
Kilométeres várakozás a kasszánál, átjárhatatlan tömeg a sorokban, a kosár súlyától sajgó karok – a bevásárlás egy stresszfaktorokkal
teli szituáció, melyet ráadásul legtöbben munka után vagy a hétvégi
szabadidőt feláldozva intéznek. Az üzletbe belépve még megvan
a késztetés a tudatosságra, a hűtőpultnál már fáradunk, a zöldségekhez érve pedig már a hátunk közepére kívánjuk az egész
bevásárlást. Nem hiába, hogy az impulzív vásárlások több mint fele
a kasszánál történik: idáig eljutva a „döntési fáradtság” állapotába
érünk: a vásárlás során meghozott, kisebb-nagyobb döntéseink
ugyanis energiát emésztenek fel. Ez a pszichológiai igénybevétel
pedig a bevásárlás végére odáig csúcsosodik, hogy „belefáradunk”
a döntésekbe, és sokkal sebezhetőbbé válunk a hívogató termékeket
illetően (Johnson, 2020).
Természetesen a nemek közti különbséget érdemes részletekbe
menően vizsgálni, általánosságban viszont megfigyelhető, hogy
a sztereotípiával ellentétben a férfiak költenek többet a pillanat
hevében: a CNBC|SurveyMonkey legfrissebb felméréséből kiderül,
hogy a nők 16 százaléka, míg a férfiak 23 százaléka fizetett 100 dollár
fölött a legutóbbi impulzusvásárlásakor (Wronski, 2019).
Van megoldás?
Bár az érzelmeinknek nem könnyű nemet mondani, létezik
néhány elv és módszer, amellyel mérsékelhető az impulzusvásárlás
esélye. Hasznos lehet például már napokkal a tervezett nagybevásárlás előtt összeállítani egy listát a hiányzó termékekről. Még jobb, ha
a listához egy költségvetés is tartozik, amely különböző kategóriákat
(élelmiszer-tisztálkodás-háztartás) és egy hozzájuk tartozó, jól
körülhatárolt felső anyagi korlátot rendelve. Érdemes hagyni egy
2021. NOVEMber

kategóriát az élvezeti cikkeknek
is, így a táblás csoki már nem egy
hirtelen döntés eredményeként
kerül a kosárba.
Több kutatás is igazolja, hogy
a fogyasztók bankkártyájukat
használva hajlamosabbak többet
költeni. Érthető, hiszen míg a készpénzzel való fizetéskor „látható”
következménye van a vásárlásnak
– csökken a pénztárca tartalma –,
addig a másik esetben a fogyasztó
csak később realizálja, mennyit
is költött valójában (Hardekopf,
2018). Ezt a tényt ismerve érdemes
lehet inkább készpénzzel fizetni a
nagybevásárlást, és abból sem túl sokat a tárcában tartani, hogy
esély se adódjon a túlköltelezésre.
Bezzeg Hanna Roberta – nemzetközi gazdálkodás 3. évfolyam
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Három és fél év után vált edzőt
a jégkorongcsapat
David Musial távozása után György József került
a vezetőedzői posztra, a szakember tizenöt éve dolgozik a
debreceni jégkorongsportban.
November 9-én tette közé a
DEAC Jégkorong hivatalos oldala,
hogy a vezetőedző, David Musial
és az egyetemi klub közös megegyezéssel szerződést bontott. A
cseh–német kettős állampolgárságú szakember jelentős szerepet
vállalt a debreceni jégkorongcsapat felépítésében, hiszen 2018
tavaszán írt alá a klubbal, amikor
a DEAC még újoncnak számított
a bajnokságban. David Musial
vezetésével a csapat mindhárom
szezonban az Erste Liga felsőházában végzett, tavaly magyar
bajnoki ezüstéremig jutott, a Magyar Kupát pedig megnyerték.
A tavalyi szép eredmények ellenére a csapat idén eddig nem remekelt a bajnokságban, az eddigi tizenhat mérkőzésből csupán ötöt
sikerült megnyernie a cívisvárosiaknak.
David Musial távozása után így nyilatkozott volt csapata hivatalos
oldalának: – Az idei kupaküzdelmek csak nemrég kezdődtek el,
így még mindig mi vagyunk a bajnokok, a legjobbak. A mostani
idény kezdetén rengeteg gondunk volt, sérülések zavarták meg
a felkészülést, és nagyon sok magánéleti változás történt, többek
között a kulcsjátékosok körében. Persze mindez csak kifogás
lehet erre a szezonkezdésre. Az én felelősségem volt a győzelmek
megszerzése, és kezdtem úgy érezni, hogy ha felállok, akkor sok új
impulzus fogja érni a játékosokat. Ezáltal jobbá válhat az együttes
teljesítménye, ami azért fontos, hogy esetleg újra megszerezzük a
Magyar Kupát, és a miénk maradjon a legjobb csapat Magyaror-
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szágon! A szurkolóknak, a játékosoknak – a régebbieknek és az
ezután érkezőknek –, valamint legelső sorban az utódomnak, sok
sikert kívánok! Hajrá, DEAC!
A DEAC november
10-én sajtótájékoztatón
jelentette be a csapat új
vezetőedzőjét. David
Musial utódja György
József lett, aki 2006 óta
tevékenykedik a debreceni jégkorongsportban,
korábban a Debreceni
Hoki Klub utánpótláscsapataival ért el szép
sikereket. György József kiemelt figyelmet fordít az utánpótlásra,
ezért nem csak a felnőtt gárda sikeres szereplése lesz a feladata,
hanem a fiatal játékosok beépítése a csapatba.
A 43 éves szakember a sajtótájékoztatón elmondta, hogy váratlanul érte a felkérés a felnőtt csapat vezetőedzői posztjára, ám
örömmel vág bele az új munkakörbe.
– Köszönöm a bizalmat, remélem, sikerül élnem vele, a tudásom
legjavát próbálom majd nyújtani – mondta György József. – A
legfontosabb az lesz a következő napokban, hogy megismerjem a
játékosokat, és ők is engem. Az első edzésen már túl vagyunk, nagyon jó hangulatban telt. Biztos vagyok benne, mindenki odateszi
majd magát, hiszen a cél közös. A szurkolókat kérem, biztassák a
csapatot, mi pedig megígérjük, hogy szívvel-lélekkel küzdünk az
utolsó pillanatig. Célom, hogy minél több játékost megmozgassak a mérkőzéseken, a négysoros játék felé hajlok, hogy tudjunk
tempót diktálni, és kiszolgálni a közönséget. Emellett szeretnénk
beépíteni azokat a tehetségeket, akikről tudjuk, nincsenek messze
a felnőttszinttől, és fokozatosan lépegetve fel tudják majd venni a
legmagasabb osztály ritmusát – mondta az új vezetőedző.
forrás: jegkorong.deac.hu
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Kosárlabdázóinktól is távozik
a vezetőedző

Lapzártánkig nem lehet tudni, ki lesz a távozó Milenko
Topics utódja.

Idén júniusban jelentette be a DEAC kosárlabdacsapata az új
vezetőedző, Milenko Topics érkezését. A szerb állampolgárságú
tréner figyelemre méltó játékosmúlttal rendelkezik, 1996-ban az
atlantai olimpián ezüstérmet szerzett, majd Európa-bajnokságot
és világbajnokságot nyert a jugoszláv válogatottal.
Topics edzői karrierjét Magyarországon kezdte, a 2015/16-os
szezonban a Kaposváron tevékenykedő Nikola Lazics munkáját segítette másodedzőként Szedeák együttesénél. Ezt követően 2020-ig a
Crvena Zvezda csapatánál dolgozott, szintén segédedzőként. Topics
érkezése után felügyelte a csapat kialakítását és az új igazolásokat,
ám az előző csapat magja megmaradt. Topics személyében a csapat
egy teljesen más mentalitású edzőt ismert meg, mint amilyen az
elődje, Kovács Adrián volt, ezt a csapatkapitány, Polyák László
mondta el a lapunknak egy korábban adott interjújában. Polyák
októberben azt nyilatkozta, hogy Topics személyében egy nagyon jó
embert ismert meg, aki az élet minden területén maximalista, hisz
bennük, de cserébe elvárja, hogy a csapat is higgyen benne. A csapat
a kapitány szerint hamar összeszokott, és mindenki a kosárlabdára
koncentrál. Ennek ellenére a játék képe és az eredmények nem az
elvárásoknak megfelelően alakultak. Az ötvenkét éves vezetőedző
tíz élvonalbeli mérkőzésen irányította a DEAC csapatát, ebből ötöt
megnyertek, ötöt viszont elveszítettek.
Az utolsó, november 13-án játszott mérkőzésen mindenki meglepetésére hazai pályán hatalmasnak mondható, tizennyolc pontos
vereséget szenvedtek a Naturtex-SZTE Szedeák ellen. A vereséget
követően a DEAC sajtótájékoztatót tartott, itt jelentette be Topics,
hogy azonnali hatállyal lemond a vezetőedzői posztról. A távozás
indokaként elmondta, hogy úgy érzi, már nem tud többet segíteni
a hajdúsági együttesnek, de az alakulat meglátása szerint többre
hivatott a jelenlegi, hatodik helyezésénél. A DEAC kosárlabdacsapata hivatalos oldalán további sok sikert kívánt Milenko Topicsnak
a további karrierjéhez. A vezetőedző távozása után a kosárlabdázók
hivatalos oldalán adott interjút Becsky István szakosztályvezető. A
beszélgetés során elmondta, hogy több jelölt is van Topics posztjára, de a klub nem szeretné elkapkodni a döntést, igyekeznek a
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legmegfelelőbb szakembert kiválasztani. Mint mondta: „kulcsfontosságú, hogy az új tréner ismerje a magyar bajnokságot, képben
legyen a hazai erőviszonyokkal, és határozott elképzelései legyenek.
Néhány játékosunk hosszabb ideje formán kívül teljesít, meg kell
találnunk azt, aki képes mindenkit megfelelőképp motiválni. Nem
felejtettünk el kosárlabdázni, de a szenvedélyt és a tüzet valakinek
lángra kell lobbantania a fiúkban.” A szakosztályvezető ezen kívül
azt is megemlítette, hogy egyelőre nem változtak a célkitűzések, de
az új vezetőedző kiválasztása és a pontgyűjtés mellett az is fontos
feladata lesz a csapatnak, hogy visszacsábítsák a lelátókra azokat
a szurkolókat, akiket elveszítettek az utóbbi hetekben nyújtott
teljesítményükkel.
Eredmények:
Tippmix férfi NB I. A. csoport:
1. forduló: DEAC-Tungsram – HÜBNER Nyíregyháza BS 79-65
(14-19, 23-13, 25-13, 17-20)
2. forduló: Pécsi VSK-VEOLIA – DEAC-Tungsram 63-88
(13-25, 16-20, 10-17, 24-26)
3. forduló: DEAC-Tungsram – Alba Fehérvár 88-73
(34-21, 26-13, 14-20, 14-19)
4. forduló: Szolnoki Olajbányász - DEAC-Tungsram 79-78
(21-22, 22-15, 16-13, 20-28)
5. forduló: DEAC-Tungsram – Sopron KC 79-72
(28-15, 15-22, 16-17, 20-18)
6. forduló: DEAC-Tungsram – Egis Körmend 76-89
(20-8, 24-20, 15-27, 17-34)
7. forduló: Kaposvári KK - DEAC-Tungsram 96-91
(27-25, 14-18, 24-14, 19-27, 12-7)
8. forduló: DEAC-Tungsram – Zalakerámia ZTE KK 88-66
(21-12, 14-15, 27-22, 26-17)
9. forduló: MVM-OSE Lions – DEAC-Tungsram 79-74
(19-21, 24-14, 15-20, 21-19)
10. forduló: DEAC-Tungsram – Naturtex-SZTE-Szedeák 79-97
(23-25, 19-24, 16-28, 21-20)
Tabella:
1. Falco KC Szombathely
2. Szolnoki Olajbányász
3. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
….
6. DEAC-Tungsram
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Csak a DEAC!
Karnyújtásnyira az őszi szezonzáró labdarúgócsapatainknak, így a szokásos
„közelmúltidéző” mellett érdemes egy átfogóbb pillantást vetni a tabellákra
is. Az NB III Keleti csoportjában vitézkedő kirakatcsapatunk továbbra is
tapad az élmezőnyre, ám sajnos fontos pontokat is hullajtott mostanában,
míg a megyei első osztályban szereplő mindkét együttesünk stabil
középcsapatnak számít, s készülhetnek az utolsó fordulóban esedékes,
egymás elleni derbire.

Legutóbbi lapszámunk óta négy találkozót vívott Sándor Tamás DEAC-os
alakulata a harmadosztályban, melyek
közül háromszor győztesen, míg egy ízben
pontosztozkodás után hagyhatta el a játékteret. Először a Tiszafüred gárdáját látták
vendégül Spitzmüller Istvánék a Dóczy
József utcában és arattak 1:0-s sikert, éppen csapatkapitányunk fifikás találatának
köszönhetően, hogy aztán szintén hazai
környezetben láthassák vendégül a városi
rivális DVSC II gárdáját. A fiatalos hévvel
futballozó vendégek sokáig jól állták a sarat
a mieinkkel szemben, ám az 57. percben
Székely Dávid törte meg a jeget, melyre még
a nyáron szerződtetett Oliver Tochokwu és a
szintén idén, a DASE-tól igazolt Al-Sheraji
Rauf pakolt még rá egyet-egyet, kialakítva a
3:0-s végeredményt.
A nyerő szériát az Újpest második számú
alakulata törte meg, hiszen egy pontot el
tudott csenni az egyetemi sportcampusról.
A lilák már egészen korán, büntetőből vették
be Tóth Dániel kapuját, melyre ugyan még
a szünet előtt volt válasza a legjobbjainknak
Székely Dávid révén, ám a fordulás után nem
sikerült több helyzetet gólra váltaniuk, így be
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kellett hogy érjék ezúttal egy ponttal. Szerencsére a fájó pontvesztésen hamar túltették
magukat a fiúk, és a bárkire veszélyes Tállya
otthonából már ismét győztesen tértek
haza. A két hete is eredményesen futballozó
nigériai támadónk kezdte meg a gólgyártást,
erre Bereczki Dániel is rápakolt még egyet a
mérkőzés első harmadában, majd a második
játékrész derekán az ex kaposvári Bidzilya
Anton is meglőtte a maga negyedik gólját a
szezonban. A hajrában ugyan Kovács Norbert révén még szépítettek a házigazdák, de
a lényegi kérdéseken ez már mit sem változtatott, 3:1-es győzelmével feljött a tabella
harmadik helyére alakulatunk. A hátralevő
két őszi, valamint egy tavaszról előre hozott
összecsapást megelőzően 36 pont áll labdarúgóink neve mellett, mely három egységgel
több, mint az őket követő Kisvárda II pontjainak a száma, de néggyel kevesebb, mint a
második helyezett BKV Előre és tízzel, mint
a listavezető Kazincbarcika mutatója.
Két vereség mellett egy győzelem a mérlege Katona László DEAC II csapatának, amely
két dobogóért küzdő csapattal, s egy kiesés
elől menekülő gárdával randevúzott az utóbbi hetekben. A Monostorpályi otthonában
SPORT

több nagy lehetősége is volt a mieinknek, ám
ezekből mindössze egyet tudtak gólra váltani
Papp G. Benedek révén, míg ellenfelünk
négyszer is élni tudott kínálkozó lehetőségével, így, ha a játék képe alapján nem is
könnyedén, de igazolni tudta a papírformát.
Ahogy jött a fix 1-es a Vámospércs elleni
hazai összecsapásán is Barabás Zoltánéknak,
hiszen a mindig nyílt sisakkal futballozó
vendégek ellen hét rúgott gólig meg sem
álltak focistáink. Kertész Bendegúz kétszer,
míg Áros Csenger, Barabás Zoltán, Szabó
János, Arany Márió és Ibrahim Khalil Inda
egyszer-egyszer mattolták Bányait, a kapust
a 7:1-re végződő találkozón. Az imponáló sikert követően a már biztosan dobogón telelő
Kaba otthonában vizitáltak Váradi Lászlóék,
s maradtak alul 1:0 arányban egy első félidei
kontrának köszönhetően. Egy játéknappal
a téli szünet előtt húsz szerzett pontjával a
tabella hetedik helyén állomásozik megfiatalított együttesünk, mindössze kevesebb
győzelme okán hátrasorolva a testvér csapat
DASE mögé. Az idei bajnokság sajátossága,
hogy a negyedik és a tizennegyedik helyezett
gárdák közt mindössze tíz pont a differencia,
minden bizonnyal rendkívül kiélezett tavaszi
szezonnak nézünk elébe!
Ahogy késhegyre menő küzdelmet vívhat
majd tavasszal akár a dobogóért is a DASE
gárdája is, hiszen a szezon közepén mutatott
megtorpanást, úgy fest, kezdi maga mögött
hagyni a csapat. Ugyan a bajnokaspiráns
Balmazújváros ellen egy megrázó 6:0-s pofonba szaladt bele hazai pályán egyetemista
osztagunk, de ezt követően sikerült felállniuk a padlóról, s Bucz Bence okos emelésével,
valamint Ibrahim Hamza Khan közeli góljával nyerni tudtak a középmezőnyt erősítő
Nyíradony otthonában. Az adonyi győzelem
kellő magabiztossággal vértezte fel Polyák
Martinékat ahhoz, hogy ne ijedjenek meg a
második helyen állomásozó Monostorpályi
együttesétől sem, s a korai 0:1-es hátrány
ellenérea maguk javára alakítsák a mérkőzést. Az egyenlítést Csák Zsolt átlövése, míg
a fordítást Bucz Bence jól helyezett lövése
jelentette, hogy aztán a végén namíbiai légiósunk, Siyabonga Ramakhutla bevihesse
a kegyelemdöfést. 3:1-es diadalának hála,
hasonlóan a DEAC II-höz, 20 szerzett ponttal büszkélkedhet csapatunk, egy körrel a téli
szünet előtt, ami a hatodik helyre elég, az
azonos ponttal, de kevesebb győzelemmel
rendelkező DEAC II előtt.
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Szépen helytállnak férfi röplabdázóink
Öt mérkőzés után a tabella hetedik helyén állnak az
Extraligában.
Az idei férfi Extraligában nyolc csapat állt rajthoz, és már a szezon
előtt is látni lehetett a játékoskeretek alakulásából, hogy hat csapat
kiemelkedik a mezőnyből. Fodor Antal vezetőedző már a bajnoki
rajt előtt elmondta a csapat hivatalos oldalán adott interjúban, hogy
a DEAC-nak valószínűleg a Dunaújvárossal kell majd megküzdenie azért, hogy elkerülje a kiesést, egyébként a tisztes helytállás lesz
a cél az erősebb csapatok ellen, de bízik a bravúrgyőzelmekben is.
Október közepén idegenben, ráadásul a bajnoki címvédő ellen
kezdték a bajnokságot a DEAC férfi röplabdázói. Az első fordulóban Budapestre látogatott a csapat, a Pénzügyőr SE otthonába.
Fodor Antal, a cívisvárosiak vezetőedzője a mérkőzés előtti
esélyeket latolgatva elmondta, hogy sajnos nincs reális esély az
egyetemisták győzelmére, mivel az ellenfél keretében átlagon felüli
képességekkel rendelkező játékosok vannak, de tisztes helytállást
vár a csapatától. Nem kezdte rosszul a mérkőzést a DEAC, 3:1-re
is vezettek, majd később is sikerült megszorongatni a vezetést
visszaszerző Pénzügyőrt, de végül a hazaiak a sorsdöntő pillanatokban mindig jó döntéseket hoztak, és végül a papírforma szerint
alakult a mérkőzés.
A második fordulóban a Dunaújvárost fogadta a DESOKcsarnokban a DEAC. A találkozó elején vezetést szereztek a vendégek, de gyorsan fordítottak az egyetemisták. Az ellenfél időkérése
azonban hatásosnak bizonyult, zárkózni kezdett a Dunaújváros,
de ezúttal nem hagytuk őket meglépni. A második játékrészben
szinte végig a DEAC dominált, azonban a harmadik etap elején
újra elkezdtek zárkózni a vendégek. Rezgett a léc, hogy hosszabbításra lesz szükség, de végül a jó döntéseknek köszönhetően
sikerült bebiztosítani a győzelmet és itthon tartani a pontokat.
Október legvégén ismét hazai pályán játszhattak Fodor Antal
tanítványai, a harmadik fordulóban a liga újonca, a Kistext érkezett
Debrecenbe. A találkozó elején sikerült vezetést szerezni, és bár
közben egyszer fordított a Kistext, végül az első játékrész cívisvárosi vezetéssel zárult. A második játékrészben mindkét csapat
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nagyon küzdött, végül a vendégeknek sikerült egalizálni.
A pihenőt követően minden
igyekezet ellenére duzzadt
a hátrányunk, a hátralevő
időben valamelyest szépítettünk, de egyértelmű volt,
hogy a Kistext pontokkal
tér haza. A záró felvonásban
ismét sikerült visszajönnünk
a meccsbe, de a véghajrában
apróságok döntötték el a
találkozót a vendégek javára.
Az Extraliga negyedik fordulójában megint a DESOK-ban
játszhatott a DEAC, ezúttal a Kecskemét ellen. Az első felvonást
magabiztos játékkal nyerték a vendégek, majd a szünetet követően
felzárkóztunk egy pontra, de gyorsan válaszoltak a kecskemétiek,
akik ismét csak behúzták a játékrészt. A záró játékrészben is jól
kezdtek Fodor Antal játékosai, de egy rossz nyitásfogadás után
átvette a vezetést a Kecskemét, akik végül kiegyensúlyozott játékuknak köszönhetően arattak győzelmet.
Az ötödik fordulóban a DEAC a fővárosi MAFC otthonába
látogatott. A találkozót jól kezdték az egyetemisták, az első szettet
meg is nyerték, a második játékrészben is igyekeztünk lehengerelni
a fővárosiakat, de az etap vége felé közeledve a MAFC gyűjtött
pontokat. A harmadik játékrészben úgy tűnt, hogy magabiztosabbá váltak a hazaiak, végig dominálva húzták be a szettet, így
bebiztosították a pontszerzést is. A záró játékrészre felszívták
magukat Fodor Antal tanítványai, egyre közelebb kerültek a
MAFC-hoz, és bár közel jártak a bravúrhoz, de a végjátékban már
nem sikerült megfordítani a találkozót.
Eredmények:
Férfi Extraliga, alapszakasz
1. forduló: Pénzügyőr–DEAC 3:0 (25:15, 25:21, 25:19)
2. forduló: DEAC-DKSE 3:0 (25:23, 25:23, 25:23)
3. forduló: DEAC-Kistext 1:3 (25:21, 22:25, 16:25, 22:25)
4. forduló: DEAC-Kecskeméti RC 0:3 (16:25, 13:25, 17:25)
5. forduló: MAFC-BME-DEAC 3:1 (20:25, 25:23, 25:17, 25:20)
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